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INDO ALÉM DOS MILAGRES
Conta-se uma história de um filho que perguntou ao pai: - “Papai você
realmente acredita que um peixe poderia engolir um homem durante três
dias e este homem ainda permanecer vivo?” O pai respondeu: - Meu filho,
se Deus foi capaz de criar o mundo do nada, o homem do pó da terra e a
mulher de sua costela, você não acha possível uma pessoa permanecer três
dias dentro de um peixe? O filho respondeu: - “Bom, se colocarmos Deus na
história aí é diferente. Haveria alguma coisa impossível para Deus?”
Assim acontecem os milagres. Se pensarmos em milagres devemos
pensar necessariamente em Deus. Como imaginar um Deus criador dos céus e
terra ser limitado no poder. Como Criador tem também poder para modificá-los.
Li uma frase que achei muito interessante, que me fez refletir e pensar
bastante: “Se a medicina cura, o remédio cura, o médico cura e outros meios
curam, por que não admitir que Deus pode curar ou fazer outra coisa que seja
impossível?”
Jesus realizou muitos milagres por amor às pessoas. É muito doloroso
perceber o sofrimento e as limitações das pessoas sem nada poder fazer. Por
isso Ele fez, e fez por compaixão e graça. Ele amou o pecador e para
demonstrar este amor, pregou, ensinou e curou.
No meio de uma geração incrédula e perdida realizou muitos milagres
atestando Seu poder sobre todas as coisas. Seus milagres revelavam Seu
amor infinito, mas também Seu poder grandioso e suficiente para combater
qualquer malignidade, qualquer doença ou qualquer anomalia. Seu poder fez o
vento e mar se aquietarem. Seu poder fez surdos ouvirem, cegos enxergarem
e paralíticos andarem.
Deus ainda realiza Suas obras demonstrando Seu poder conforme a
Sua vontade. Devemos analisar algumas proposituras para a realização dos
milagres, tais como:
a) É da vontade do Senhor? Assim nos diz 1ª João 5.14: “E esta é a
confiança que temos nEle, que, se pedimos alguma coisa, segundo a Sua
vontade, Ele nos ouve.” Pode ser que Deus não realize algum milagre por não
ser de Sua vontade. A vontade dEle deve prevalecer sobre a nossa.
b) Tem propósito para a realização? – João 9. 1-3: “E, passando Jesus,
viu um homem cego de nascença. E os Seus discípulos lhe perguntaram,
dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus
respondeu: Nem ele pecou nem seus pais; mas foi assim para que se
manifestem nele as obras de Deus.”
c) Cremos no Seu poder? Mateus 13. 55-58: “Não é este o filho do
carpinteiro? Não se chama Sua mãe Maria, e Seus irmãos, Tiago, José, Simão
e Judas? Não vivem entre nós todas as Suas irmãs? Donde lhe vem, pois, tudo
isto? E escandalizavam-se nEle. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem

honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por
causa da incredulidade deles.”
Estes milagres apontam claramente para a maravilhosa verdade que
Jesus é a resposta de Deus para as nossas necessidades mais profundas. Ele
é a resposta de Deus para nossas decepções, nossas dúvidas, nossas
deficiências, nossos desejos, nossos desesperos, nossa escuridão e nossa
morte.
Devemos crer em milagres, mas também devemos confiar em Jesus.
Devemos saber que os milagres da graça são maiores que os milagres da
glória.
Precisamos ir além dos milagres e chegar até Jesus. Quando nós O
recebemos e conhecemos de verdade o Seu poder transformador, nós
experimentamos o maior milagre, a salvação e a vida eterna nEle.

